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Vida em abundância...
Para quem?!
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“O mais feliz dos meus 
dias será aquele em que 
eu puder dar a vida por 
vocês”. Entre tantos es-
critos deixados por Da-
niel, este é um daqueles 
que não podemos esque-
cer. A vida que é o dom 
mais precioso que temos: 
‘Comboniar’ é dar a 
vida sem meias medi-
das, é tudo ou nada! É 
fazer a experiência do 
mistério de Cristo que se ma-

Sonho de Comboni

Foi um dos momentos mais impor-
tantes na caminhada da Igreja do 
mundo e do Brasil neste ano. A fa-

mília comboniana assumiu este desafi o e 
parti cipou com vigor no Sínodo da Ama-
zônia. Vários missionários e missionárias 
coordenaram ou parti ciparam na Tenda 
da Amazônia Casa Comum, um espaço 
permanente, bem próximo do Vati cano, 
com muitos eventos de oração, debate, 
testemunho e aprofundamento teoló-
gico e pastoral. A cada dia celebrava-se 
também a vida de um ou uma márti r da 
Amazônia. No Vati cano, dois combonia-
nos parti ciparam dos trabalhos de discer-
nimento sinodal, junto ao Papa Francisco 
e cerca de outras 250 pessoas, vindas da 
Pan-Amazônia e diversos outros países 
do mundo.

O Sínodo concreti zou novos cami-
nhos para a Igreja e para a Ecologia In-
tegral, que agora será nossa missão e 
responsabilidade construir, a serviço das 
comunidades e dos povos originários da 
Amazônia.

DESAFIOS URBANOS NA AMAZÔNIA
A comunidade comboniana de Boa 

Vista, em Roraima, dedica-se principal-

mente ao acompanhamento dos povos 
indígenas Macuxi e Wapichana, na ba-
cia do Rio São Marcos. Recentemente, 
porém, o Bispo de Roraima nos desafi ou 
para assumirmos também a pastoral 
urbana, apoiando a caminhada de três 
comunidades na capital do Estado. Acei-

nifesta através do tem-
po, e vamos revelando 

a nós e ao mundo 
nosso DNA. Vamos 
resisti ndo, pois a pai-
xão missionária em 

qualquer região e situ-
ação impulsiona-nos a 

‘comboniar’, a man-
ter acesa a paixão na 
solidariedade com e 

pelos injusti çados… na 
alegria do anúncio da res-

surreição...

Família comboniana no 
Sínodo da Amazônia

MISSÃO É TAMBÉM “COMBONIAR”

tamos o desafi o, no espírito do Sínodo 
que chama à atenção a respeito da ques-
tão urbana na Amazônia, e também em 
apoio à pastoral dos migrantes, parti cu-
larmente necessitada neste tempo por 
causa da emergência em Venezuela.

Dario Bossi, comboniano

Vida Comboniana
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Na comunidade combonia-
na de Bondo somos quatro. 
Acordamos às cinco da ma-

nhã. Às seis horas,  fazemos a oração 
da manhã, incluindo a celebração da 
eucaristi a. Atendemos pastoralmen-
te uma paróquia situada a três qui-
lómetros da nossa casa. Eu trabalho 
no pequeno hospital da localidade. 

Servir os doentes 
Sou mexicano e depois de fazer 

os meus primeiros votos religiosos 
estudei Enfermagem em Monterrey, 
no meu país natal. Em 1998, cheguei 
a Nairobi, capital do Quénia. Esse foi 
o meu primeiro contato com o con-
ti nente africano. Desde 2002, esti ve 
na República Democráti ca do Congo: 
primeiro na missão de Duru, onde 
trabalhei num dispensário; em se-
guida, fui para Mungbere, onde esti -
ve durante um ano. Agora estou em 
Bondo. 

Entretanto, com o objeti vo de 
aprofundar o conhecimento das 
doenças tropicais, estudei medicina na 
Universidade de Gulu (Uganda) durante 
seis anos. Preferi completar a minha for-
mação  na África porque me senti a reali-
zado como missionário e não queria cortar 
abruptamente o bom sabor que me ti nha 
deixado a experiência em Duru. Além dis-
so, eu ti nha certa resistência em fazer esses 
estudos no ocidente porque, embora lá te-
nham a capacidade de se atualizar constan-
temente, esses conhecimentos muitas ve-
zes não são aplicáveis no contexto africano, 
onde muitas vezes faltam as estruturas e os 
equipamentos médico-sanitários. 

Eu teria aprendido, por exemplo, a 
fazer ressonâncias magnéti cas, mas nas 
regiões da África onde tenho trabalhado, 
por falta de recursos, eu não teria sido 
capaz de aplicar esse conhecimento. Por 
isso eu quis estudar medicina no contexto 
africano e com os meios que os hospitais 
locais têm. 

Trabalho no hospital de Bondo. Come-
çamos a jornada com a reunião da equi-
pe, na qual os enfermeiros que fi caram de 
plantão informam sobre o trabalho que 
realizaram durante a noite e as pessoas 

Além Fronteiras

MISSÃO EM 1ª PESSOA
Dar o melhor e aprender com as pessoas

que atenderam. Posteriormente, visito 
cada um dos pacientes hospitalizados e 
atendo as pessoas que vêm para as consul-
tas externas. Se houver casos que exijam 
uma intervenção cirúrgica, esta é progra-
mada de acordo com a urgência. Todos os 
dias fazemos pelo menos duas cirurgias no 
hospital, apesar da nossa estrutura hospi-
talar ser pequena e os recursos escassos. 
Somos dois médicos e 18 enfermeiros e 
temos 70 camas para pacientes internos.

Para mim esta experiência é muito sig-
nifi cati va e enriquecedora. Por meio do 
meu trabalho posso dar o melhor como 
missionário e como profi ssional e apren-
der muito com as pessoas. Acho que exis-
te um enriquecimento mútuo. A minha 
maior recompensa é ver os pacientes vol-
tarem para casa curados. E é sempre uma 
grande sati sfação encontrar alguém na rua 
que me cumprimenta. 

Quando eu pergunto de onde me co-
nhecem, eles dizem-me que fui eu quem 
assisti u ao nascimento de um de seus fi -
lhos, ou que fui o médico que lhes operou 
uma apendicite. Isso é bonito e grati fi cante. 

Juan Salgado, comboniano

O médico e 
missionário 
comboniano Juan 
Salgado, nos relata 
com  se adaptou 
à difícil realidade 
de se praticar 
medicina nas 
regiões carentes 
da África. 

Irmão Juan (1º plano) com sua equipe prepara operação.
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Em FocoEm Foco

Juntamente com o 

papa Francisco, buscamos uma economia a serviço 

do bem comum. Isso implica economia viável, mas 

também socialmente justa e ecologicamente sustentável.

Hoje o desafi o não é a falta de recursos, pois se produzem anual-

mente 80 trilhões de bens e serviços por ano, o que, razoavelmente distribuído, 

asseguraria 3500 dólares por mês por família de quatro pessoas. O Brasil está 

incluído nesta média mundial. Nosso problema é sim saber o que produzimos, 

para quem, e com que impactos ambientais. 

O mundo se caracteriza por uma crescente e dramáti ca desigualdade, com 

1% detendo mais riqueza do que os 99% seguintes. São 26 famílias que pos-

suem mais do que a metade mais pobre da população, 3,8 bilhões de pessoas. 

No Brasil 6 famílias acumularam mais riqueza do que os 105 milhões na base da 

pirâmide. A desigualdade ati ngiu níveis eti camente, politi camente e economica-

mente insustentáveis. 

A mudança climáti ca vem causando a liquidação da vida nos mares e em 

terra – desapareceram 52% dos vertebrados em apenas 40 anos – a perda de 

cobertura fl orestal, a contaminação química generalizada, a inundação dos 

plásti cos e tantos outros processos destruti vos estão levando a uma catástrofe 

ambiental generalizada. 

Temos, portanto, que enfrentar o duplo desafi o da redução da desigualdade 

e da redução do ritmo de destruição da base natural da nossa sobrevivência, e 

evoluir para uma economia circular sustentável.

Sabemos o que deve ser feito: os 17 objeti vos do desenvolvimento susten-

tável (Agenda 2030) o defi nem claramente. Temos os recursos fi nanceiros: ape-

nas nos paraísos fi scais, os 20 trilhões de dólares que resultam de evasão fi scal, 

corrupção e lavagem de dinheiro, representam 200 vezes os 100 bilhões que 

na Conferência 

de 2015 em Paris se decidiu 

alocar para as políti cas ambientais. 

Temos grande riqueza de informações sobre 

cada problema do planeta. Os dramas estão localiza-

dos e quanti fi cados. Temos também as tecnologias que hoje 

permitem transitarmos para outras matrizes de transporte, de energia, e dos 

próprios processos produti vos. Não é, portanto, por falta de meios, e sim pelas 

profundas deformações políti cas de como gerimos as nossas economias. 

Assim, o desafi o está no próprio processo decisório, em como defi nimos, 

regulamos e orientamos o uso dos nossos recursos. A economia tem de voltar 

a servir o bem comum. Precisamos parar de destruir o planeta em proveito de 

uma minoria que acumula capitais improduti vos. 

Os 10 pontos na caixa [infográfi co] consti tuem eixos de mudança para 

uma outra economia, mas não parti mos do zero. Inúmeras experiências pelo 

mundo afora, com bancos ou sistemas produti vos organizados em cooperati -

vas, dinâmicas de colaboração como a Wikipédia, publicações e pesquisas com 

acesso aberto, iniciati vas de economia solidária, já consti tuem um acervo sobre 

o qual podemos construir o novo. Essas experiências deverão ser discuti das, e 

perpassam os diversos pontos. O espírito geral é de que nesta pequena espa-

çonave terra, todos são, de uma forma ou outra, tripulantes, ainda que alguns 

pretendam seguir como passageiros de luxo.

O recado está dado e o convite está feito. Cabe a nós fazer acontecer. Mobi-

lizar mentes e corações no senti do da preservação de nosso planeta, nossa casa 

e de nossa civilização. Outra economia, outra sociedade, outro ser humano de-

sponta em reação ao processo destruidor que o sistema produti vo atual, base-

ado no lucro pelo lucro, que só benefi cia uns poucos em detrimento de todos. 

Basta!    Ladislau Dowbor

A PAZ NASCE DA JUSTIÇA E DA 

ECOLOGIA INTEGRAL

A Paz é o maior e o mais precioso e fundamental de todos os bens; o resumo da vida feliz e completa: 

vida em abundância, segundo o evangelho (Jo 10,10). 

Mas impõe-se uma pergunta urgente:

 Vida em abundância 

para quem?
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Igreja em saída

Os missionários combonianos 
abraçaram com entusiasmo o 
convite do papa Francisco de sair 

ao encontro dos que vivem nas perife-
rias geográfi cas e existenciais. Trata-se 
de seguir os passos de Jesus que, além 
de ensinar no templo todos os dias (Mt 
26, 55), atravessava mar e lago para ensi-
nar também os que “estavam como ove-
lhas sem pastor” (Mc 6, 34). Aqui está a 
missionariedade encontrada na vida de 
Jesus. Esse fato de sair, de aproximar-
-se, estar com e ensinar é o que defi ne 
a vida e a vocação de todo comboniano. 
Comboni falava em “fazer causa comum 
com…” A comunidade de Salvador, para 
imitar os passos de Jesus, atravessou 
também mares e lagos para levar a Boa 
Nova aos mais afastados do centro. 

Realizaram-se as Santas Missões Po-
pulares (SMP) onde toda a paróquia 
desceu as baixadas, subiu as ladeiras... 
para ir ao encontro dos irmãos e irmãs 
acamados, fati gados e desanimados 
para reati var a chama da esperança 

que estava apagando. 
Hoje em dia, está sendo 
programado o fortale-
cimento das pequenas 
comunidades missioná-
rias na paróquia para 
dar conti nuidade às 
SMP. Em nossa diocese, 
a comunidade combo-
niana assume a dimen-
são missionária da Igre-
ja trabalhando com a 
Infância e Adolescência 
Missionária (IAM). Com 
esse compromisso, a 
paróquia saiu do centro 
para alcançar as ilhas 
isoladas de Salvador, as 
paróquias que se encon-
tram nas periferias. Esse 

compromisso tem sua importância na 
vida das crianças que, desde a infância, 
começam a viver uma dimensão além-
-fronteiras da Igreja. 

No dia 27 de outubro aconteceu o 
Encontro Diocesano da IAM com o tema 
“Bati zados e enviados”. Com a caracte-
rísti ca de “tornar-se presente” com os 
afrodescendentes, a comunidade apoiou 
as lutas desse povo a favor da igualdade 
racial, da justi ça, do diálogo com as re-
ligiões de matriz africana. É o que cha-
mamos de “Pastoral Afro”. Em cinco pa-
róquias da arquidiocese, a comunidade 
comboniana assume o compromisso de 
reunir-se mensalmente com os grupos 
formados para discuti r os temas relati -
vos à negritude. 

Nessas saídas, a comunidade com-
prometeu-se a semear a esperança nos 
corações e a garanti r a presença pater-
nal e amorosa de Deus na história de 
cada ser humano. 

Bernardino Mossi, comboniano

Missões Populares, 
IAM e Pastoral Afro nos passos de Jesus
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comunidade 
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a esperança 
nos corações 

e a garantir 
a presença 
paternal e 

amorosa de 
Deus na história 

de cada ser 
humano. 
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Irmão Juan (1º plano) com sua equipe prepara operação.

Pe. Bernardino durante encontro internacional de pastoral afro, no Equador
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Sou Pe. Cosmas Musonda, da 
Zâmbia - África. Estou trabalhan-
do na cidade de Porto Velho - RO, 

acompanhando as comunidades ribei-
rinhas, e fazendo animação missioná-
ria e vocacional. Depois de quase 12 
anos de caminhada vocacional e for-
mação, fui ordenado sacerdote missio-
nário comboniano. A minha vocação 
teve início em uma declaração espon-
tânea que eu dei ao meu professor do 
ensino fundamental, durante uma ses-
são de orientação profi ssional. Aos 12 
anos eu disse fi rmemente a ele: “Que-
ro ser padre”. No entanto, esse sonho 
desapareceu com o passar do tempo. 
Nunca mais pensei nessa vocação até o ensino médio, 
quando a vocação reapareceu e desta vez foi muito forte. 

Como Jesus afi rma, “se a semente não cair no chão 
e morrer, não dará frutos”, era necessário que essa vo-
cação morresse para que pudesse dar frutos duradouros. 
Entrei em crises e as dúvidas me cobriram. 
Isso me ajudou a mergulhar mais fundo 
na minha moti vação até optar e dizer SIM 
ao chamado de Deus. Nesse processo fui 
descobrindo minha força e pontos de 
crescimento. Minha humanidade sem-
pre me fez recorrer à ajuda e à graça de 
Deus. Como São Paulo, falo “o poder de 
Deus é maior quando sou fraco” (cf. 
2Cor 12,9).

A minha decisão de me tornar 
comboniano surpreendeu minha família 
e amigos, especialmente meu pai e minha mãe. 
No entanto, com o tempo e vendo que eu estava conven-

cido da minha vocação, quase todos 
aceitaram minha decisão e me deram 
sua bênção e apoio. Acredito que meu 
chamado é uma bênção para a minha 
família e para toda comunidade, para 
dar testemunho do amor e da graça de 
Deus e poder ser um instrumento do 
seu amor e misericórdia.

Durante a teologia em S. Paulo, fui 
testado como o ouro é testado no fogo 
para poder responder aos “porquês” 
da minha opção de vida e fortalecer 
minha moti vação. O Brasil se tornou 
“o meu primeiro amor”, como a “Áfri-
ca” foi o primeiro amor de S. Daniel 
Comboni. Por isso, estou muito feliz e 

entusiasmado por voltar ao Brasil como sacerdote, após 
o tempo de serviço missionário no Malawi e na Zâmbia. 
Sinto que minha missão é testemunhar o Senhor ressus-
citado entre os pobres e os mais abandonados. Eu sinto 
que, mais do que oferecer algo, terei que aprender a con-

fi ar em Deus para poder me entregar e fi car próximo do 
povo de Deus.

MINHA MENSAGEM AOS JO-
VENS!

Queridos jovens, nunca se esque-
çam do que vocês mais amam, e de 
tudo o que possa tornar suas vidas 
mais signifi cati vas. Não abandonem 

nunca o moti vo de suas escolhas.
Estudem, pois através da educação e 

aprimoramento de seus talentos e dons 
naturais, vocês criam um futuro melhor.

Cosmas Musonda, comboniano

Testemunho vocacional

Vinde e Vede

Entrei em crises e as dúvidas me cobriram. 
Isso me ajudou a mergulhar mais fundo 
na minha moti vação até optar e dizer SIM 
ao chamado de Deus. Nesse processo fui 
descobrindo minha força e pontos de 
crescimento. Minha humanidade sem-

comboniano surpreendeu minha família 
e amigos, especialmente meu pai e minha mãe. 
No entanto, com o tempo e vendo que eu estava conven-

fi ar em Deus para poder me entregar e fi car próximo do 
povo de Deus.

VENS!

çam 
tudo o 
mais signifi cati vas

nunca o moti vo de suas escolhas.
Estudem, pois através da educação e 

aprimoramento de seus talentos e dons 
naturais, vocês criam um futuro melhor.

Venha ser um comboniano!Contato:Pe. Vicente Rutaremwa  (31) 97358-5574vinpaulo123@gmail.com

Pe. Vicente Rutaremwa  (31) 97358-5574

O Brasil, 
meu 

primeiro 
amor
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Pe. Cosmas (atrás) durante AM em Bragança Paulista
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luta por uma melhor educação e por em-
prego.

O ano de 2020 está chegando e com ele 
começa uma nova década. Chega trazendo 
mais um desafi o: transformar a geração 
“nem-nem” em geração de pessoas com di-
reitos plenamente respeitados, jovens com 
cidadania plena.

Mala Direta
Básica

  27120062/0001-93 - DR/SPM
Província Missionários
Combonianos do Brasil

Uma pesquisa do IBGE divulgada em ju-
nho de 2019 (Pnad Contí nua), revelou 

um dado preocupante: entre os 47,3 mi-
lhões de pessoas de 15 a 29 anos, 23% per-
tencem à chamada geração “nem-nem”: 
nem estudo, nem trabalho.   

A Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (10 de dezembro de 1948) 
destaca no Artigo XXVI que “todo ser hu-
mano tem direito à instrução”. A Consti-
tuição do Brasil (5 de outubro de 1988) 
afirma no Artigo 205, que “a educação é 
um direito de todos e dever do Estado e 
da família”.

O ano de 2019 encerra uma década 
e marcou, no Brasil, o início de um novo 
governo. Tem sido um ano de muitas 
crises que, em geral, afetam a todos. Os 
jovens têm enfrentado grandes barreiras 
para fazer valer o direito à educação e 
realizar o sonho do primeiro emprego. 
Pelo menos três vezes ao longo do ano, 
os estudantes organizaram atos em defe-
sa da educação. 

Também em 2019 (maio), 6.384.957 
pessoas de todo o Brasil se inscreveram no 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 
Embora tenha sido o menor número de ins-
critos desde 2011, vê-se que a juventude 
mantém vivos os seus sonhos, acredita e 

Mala Direta
Básica

  27120062/0001-93 - DR/SPM
Província Missionários
Combonianos do Brasil

  

JUVENTUDE: 
A GERAÇÃO “NEM-NEM” E A LUTA POR DIREITOS

Para refl eti r: 
-  Em 2020, os jovens irão conti nuar lutando pela 

defesa da educação e por mais empregos? 
-  Como você gostaria que fosse chamada a gera-

ção jovem em 2020? 
-  Na nova década, o que os jovens podem fazer 

pelo planeta, nossa Casa Comum? 
Raimundo Rocha, comboniano

Presença juvenil na IV Romaria do Pe. Ezequiel Ramin, em julho de 2019
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DA REDAÇÃO : 

AVISO!

SEM FRONTEIRAS

■ Há tempo que vêm crescendo dúvidas se você estará recebendo SF no 
endereço indicado.

■ Pedimos a você o favor de confi rmar seu endereço e que vem recebendo SF, 
ou não…

■ Caso a Redação não receba confi rmação, iremos interromper o envio até 
fi nal de 2020.

■ Gratos por seu interesse e compreensão… Fique com Deus!
■ Contatos:
 Whatsapp: (11) 97956-8317 - Fone: (11) 3721-8733
 Email: combonianos@brcomboni.org.br
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